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Czytania z niedzieli W dzisiejszym wydaniu:
- Ml 3, 19-20. 1,
- Ps 98, 5-9,
- 2 Tes 3, 7-12,
- Łk 21, 28,
- Łk 21, 5-19.

- Zbiórka zuchów i harcerzy
- Powiatowa gimnazjada w tenisie stołowym
- Czy wiesz co nosisz?
- symbole niechrześcijańskie

Komentarz do Ewangelii
" I nie trwóżcie się, . . . "
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada
słowa, które przerażają niejednego z nas. I do tego
te słowa Jezusa okazują się prorocze. Niestety to, co
zostało opisane w tym fragmencie Ewangelii, miało
rzeczywiście miejsce w historii i nadal dzieje się tak
na naszej planecie. Trwają wojny, powstaje naród
przeciw narodowi. Występują silne trzęsienia ziemi,
a miejscami głód i zaraza, ukazują się straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie. Wielu z powodu
wyznawanej religii jest prześladowanych. Wtrącają
chrześcijan do więzień i stawiają przed sądem.
Być może wielu z nas nie doświadczyło bólu
prześladowania za wiarę. Jednak w życiu codziennym jest wiele sytuacji, w których Bóg oczekuje
od nas stanowczego opowiedzenia się za nim.
W szkole, w pracy, wśród sąsiadów, kolegów,
w rodzinie, na ulicy, przy podejmowaniu decyzji...
Tak właśnie w zwykłym, codziennym życiu można
usłyszeć i poczuć na własnej skórze słowa
dzisiejszej Ewangelii: „Będzie to dla was
sposobność do składania świadectwa". I nie jest to
bynajmniej jakaś chwilowa sposobność. Rzecz
w tym, że w miarę łatwo jest raz czy drugi przyznać

się do wiary, a w konkretnej sytuacji powiedzieć
„nie" lub „ja myślę inaczej". Problem powstaje
wtedy, gdy ta konfrontacja jest permanentna.
Powraca w ciągłych atakach i złośliwych komentarzach lub skutkuje nieustannym milczeniem czy
obojętnością. Jezus zapewnia dzisiaj: "I nie trwóżcie
się (. . . ) Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę
i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją
wytrwałość
ocalicie
wasze
życie. "

Panie! Tak często w mym życiu staję wobec wyboru
Ciebie, tak często mam sposobność by dać świadectwo niezachwianej wiary w Ciebie! Jednak brak
mi odwagi by wyznać moim braciom, że tylko Ty
jesteś Panem mego życia! Że pragnę kroczyć drogą
Twych przykazań! Daj mi siłę i odwagę, bym w codziennym życiu otwarcie wyznawał wiarę w Ciebie!

"Śpiewajcie Pan u przy wtó rze cytry (...) n a o czach Pan a, Kró la, się radujcie. " (Ps 9 8 , 5 -6)
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Zbiórka zuchów i harcerzy
W sobotę 6 listopada po
rozrywkach matematycznych zuchy i harcerze spotkali się
z księdzem proboszczem i pod jego
okiem ćwiczyli musztrę, którą
później
prowadził
Piotrek
Kostański. Ksiądz uczył też jak
delegacja harcerzy czy zuchów
powinna składać znicze lub kwiaty
uczestnicząc w różnych, ważnych
uroczystościach co przyda się już
podczas najbliższych obchodów
Dnia Niepodległości w Polanie.
Potem wszyscy wraz z opiekunami
ks. Gołyźniakiem, Bernadettą

Szkarłat i Karolina Smoleńską
wybrali się w kierunku łąk
Rosolina aby tam zagrać w grę
terenową „flagi” - polegającą na
tym, że jedna drużyna ma drugiej
zabrać jej flagę. Po tej zabawie
i przeprawie przez potok - dobrze,
że ksiądz przewiózł wszystkich
autem, nie trzeba było moczyć nóg
- nad strumieniem zuchy i harcerze
budowali szałasy. Powstały 4
i każdy z nich był inny. Jeden
z kamieni, inny z gałęzi i igliwia,
kolejny z gałęzi i słomy i jeszcze
jeden z gałęzi, który wykorzystywał naturalne ukształtowanie
terenu a jego podstawą było

drzewo tam się znajdujące. Jak
podsumował ks. Proboszcz
wszyscy spisali się na medal każda z grup miała pomysł na
oryginalny i funkcjonalny szałas.
Po ocenie tej pracy przyszedł czas
na naukę wyznaczania punktów
w terenie za pomocą mapy
i kompasu. A potem trzeba było
już wracać do domu bo wszystkim
kiszki zaczęły grać marsza.
Dobrze,
że
ksiądz
proboszcz miał w zanadrzu
cukierki więc nikt z głodu nie
umarł.
Karolina Smoleńska

Powiatowa gimnazj ada
w tenisie stołowym

Dziewczyny zajeły miejsce III
a chłopcy V. W przyszłym roku na
pewno się zrewanżujemy i zakwa04.11.2010r
uczniowie lifikujemy na zawody wojewónaszego gimnazjum wzięli udział dzkie.
w powiatowych zawodach w tenisa
Dominika Podstawska
stołowego, w Ustrzykach Dolnych.
Naszą szkołę reprezentowała
drużyna dziewcząt w składzie:
Mariola Rzeszowska i Ewa
Wytyczak
oraz
chłopców,
w składzie: Dawid Koncewicz
i Krzysztof Orłowski. Zawodnicy
grali systemem "Każdy z każdym".
Były to gry pojedyncze, tzw.
"singiel" i podwójne, tzw. "debel".

S p o r t mi s j ą i ś w i a d e c t w e m
Wasz wytrwały wysiłek i radość ze zwycięstw nabiera znaczenia symbolu, do którego może odwołać się każdy
człowiek pragnący duchowo wzrastać, a szczególnie chrześcijanin, który  jak pisze św. Paweł  w „dobrych zawodach
występuje”, aby ukończywszy bieg życia, otrzymać z rąk Chrystusa „wieniec sprawiedliwości” (por. 2 Tm 4, 67). Niech
Bóg
wam
błogosławi
w
tym
niezwykłym
dawaniu
świadectwa!
(Jan
Paweł
II)
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"Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. " (1

Tes 5, 21-22)
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Czy wiesz co n o sisz?

Symbole - masa symboli w XXI wieku - dostępne wszędzie, malowane na koszulkach, czapkach,
ozdabiamy nimi domy, sprzedawane jako biżuteria i ozdoba stroju. Tylko, czy zawsze wiemy co robimy? Obok
naszej nieświadomości często wkrada się świadome korzystanie z talizmanów i amuletów, czyli przedmiotów,
w których pokładana jest ogromna nadzieja na spełnienie jakiegoś celu: szczęścia, pomyślności, zdrowia,
miłości lub bogactwa. Osoba je nosząca jest przekonana, że moc ich niezwykłego oddziaływania zapewni jej
dobrobyt, powodzenie lub poczucie bezpieczeństwa. Niestety, ludzie nabywający talizmany i korzystający z nich
nie są świadomi ich niebezpieczeństwa. Ponieważ pokładanie wiary nie w Bogu, ale w przedmiotach martwych
jest poważnym wykroczeniem duchowym, odsuwaniem się od łaski Bożej, a otwieraniem się na działanie złego
ducha. Zły duch może stworzyć pozory pozytywnego działania amuletu, jednak takie "efekty" są zwykle
okupione cierpieniem osoby noszącej amulet oraz jej rodziny. Wśród częstych objawów działania amuletów
księża egzorcyści wymieniają: depresje, pogorszenie nastroju, trudności w modlitwie i przyjmowaniu
sakramentów. Warto więc wiedzieć, co oznaczają poszczególne znaki i symbole niechrześcijańskie.
PIERŚCIEŃ ATLATÓW
Jeden ze sposobów działania zła,
zniewolenia i odwrócenia od
Jezusa, jedynego Uzdrowiciela
i Obrońcy człowieka. To niezwykle
rozpowszechniony współcześnie
amulet. Wedle popularyzujących
go ulotek, moc znaku ma dawać
bardzo silną ochronę i nietykalność
przed agresją i złem z zewnątrz,
przed wypadkami, kradzieżami,
także przed klątwą, urokami,
chorobami. Jednym słowem, pierścień ten przynosić ma szczęście.
Nadzieja, iż magiczny pierścień
uchroni mnie od przeciwności
i da pomyślność, jest oszustwem,
które żeruje na ludzkiej naiwności!
KRZYŻ CELTYCKI
Symbolizuje most do innego
świata, wyższej energii i wiedzy.
Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona
znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi
oparte na ramionach koło, symbol
jedności i kompletności. Krzyż
celtycki wywodzi się z wierzeń
pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści.

przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi; pole białe - pole czarne;
dobro - zło. Interpretacja tego symbolu noszonego na szyi znaczy
równowagę między dobrem
a złem. W kwestii religijnym
uznaje się, że dobry duch może
równoważyć, a jednocześnie pełnić
rolę zła (sił demonicznych).
Symbolizuje to, że zło jest po
części dobre, a dobro po części złe.
KRZYŻ EROA
„Krzyż złamany”, „Noga kurza”,
„pacyfka”. Okultystyczny symbol
propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany
krzyż, ale bez okręgu, symbol
walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej
magii. W satanizmie znak używany
podczas odprawiania czarnych
mszy.

PETAGRAM
Pentagram odwrócony, symbol
magii tzw. czarnoksięskiej, często
z wpisaną głową kozła, co ma
oznaczać szatana i zarazem być
obraźliwą aluzją do Jezusa
Chrystusa jako kozła ofiarnego.
Znak ten może być opatrzony
w dodatkowe symbole. Pentagram
YIG - YAG
może być zamknięty, czyli
Oznacza równowagę między siłami otoczony pojedynczym albo

podwójnym kołem, ewentualnie
wężem zjadającym własny ogon.
PRZEPLATAA WSTĄŻKA
Symbol bezgranicznego połączenia
z mocami wszechświata, związek
doskonały, nieprzerwany, niezaprzeczalny. Ubóstwienie mocy
materialnego
świata.
KRZYŻ Z KOKARDKĄ
(klucz Nilu, klucz życia, krzyż
egipski) W ostatnich czasach stał
się talizmanem niektórych grup
zajmujących się okultyzmem
i wiedzą tajemną, dla których
symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa
i symbol możliwości wyboru
partnera według osobistego
uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie,
itp.
ODWRÓCOY KRZYŻ
Wyśmiewa i odrzuca krzyż
Chrystusa Jedynego Zbawiciela
Człowieka. Ten emblemat noszony
jest przez satanistów. Można go
zobaczysz na szyjach niektórych
muzyków grup rockowych oraz na
okładkach płyt muzyki heavy
metal.
c. d. n
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII IEDZIELA ZWYKŁA
1. Wezwaniem do wytrwałości Jezus zakończył dzisiejszą Ewangelię. A zatem
wytrwale strzeżmy łaski, którą dziś otrzymaliśmy i współpracując z nią, budujmy
cywilizację miłości.
2. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa Króla, która
kończy rok liturgiczny.
3. Dziękuję wszystkim za przygotowanie modlitwy i obecność na uroczystościach
z okazji 11 listopada.
4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Konopka Ewie
i Wiercińskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy do sprzątania Panie:
Hermanowicz Angele i Hermanowicz Agatę.
W kolejnym tygodniu listopada przypadają następujące wspomnienia:
• we wtorek, 16 listopada – Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej,
najważniejszego sanktuarium maryjnego na Litwie, także bardzo bliskiego
Polakom;
• w środę, 17 listopada – świętej Elżbiety Węgierskiej. Po śmierci męża została
tercjarką franciszkańską i poświęciła się bez reszty ubogim i zaniedbanym;
• w czwartek, 18 listopada – błogosławionej Karoliny Kózkówny, męczennicy, która
oddała swoje życie, broniąc dziewictwa i czystości;
• w piątek, 19 listopada – błogosławionej Salomei. Swoje oddanie wyłącznie Bogu
potwierdziła decyzją o dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata swego życia spędziła
w klasztorze w Skale;
• w sobotę, 20 listopada – świętego Rafała Kalinowskiego, powstańca styczniowego,
wywiezionego na Sybir. Po odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu
nadał impuls do rozwoju.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi
Karolina Oskorip

Solenizantkę zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 16:00
Gazetkę redaguje zespół:
ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

